
نن ععأ أ مم عسسس ننسسس هأ  عك رأ ليأ شيخناأ محمدأ بنأ عبدأ العزيزأ المطوعأ رحمسسس هأ اللسسس هأ أ عذ
مل مبيسس ْقق عت ؤؤ هأ ك ؤلسسس هأ زمل بب عق ؤي ننأ المغلسسوبأ  متيجسسةأ أ ععسسلأ الن ْقج عي ؤبأ بهسساأ و ععسس ْقل عي عضسسهمأ  ْقع عب
ؤجسسور،أ نعسسم،أ ول ؤف ؤذأ بسساللس ه-أ إلسسىأ ال ننهاأ وسسسيلةأ -والعيسسا عأ،ة،أ ومعنىأ ذلكأ أ ْق ر الم
عبسسدن ملل مك رأ هذاأ ولأ فيهاأ فائد،ةأ  ؤين ممنأ اللهوأ ماأ أحدأ  ننهاأ  ننأ هذ هأ اللعبةأ أ نكأ أ ش
ؤذأ الذهسسان عح ْقشسس عت لل،أ وقسسدأ قسسالأ بعضسسهم:أ إنهسساأ  مسساأ فيهسساأ فائسسد،ةأ للبسسدنأ أصسس
ننهم لا ؛أ ل مسأ أذهان مدأ النا عل ممنأ أب ننأ الذينأ يلعبونهاأ  واعت رضأ عليس هأ آخ رأ فقال:أ إ
مسسسواها علسسداءأ فيمسساأ  ؤب للعبةأ فهسسمأ  نلب قأ بهذ هأ ال عع نماأ يت ماأ يع رفونأ أشياءأ زائد،ةأ ع
نتهم نلسسب قأ بهسذ هأ اللعبسةأ وجسسد ْقشهمأ فيأ أمورأ معنويةأ غي رأ ماأ يتع مق عنا ؤت ولهذاأ لوأ 
ملهذ هأ اللعبةأ وفيأ هذ هأ اللعبةأ فأينأ ما عرهمأ انحص رتأ  علدأ الناس ؛أ لنأ أفكا أب
ممن ممنأ اليةأ الك ريمةأ  عخذأ  ؤيخؤ ْقعل،أ  مف ْقهوأ ال عل ننأ  بذهن،أ المهمأ أ ملل يقالأ أنس هأ شحذأ 

عحديث.أ  ْقهوأ ال عل عك ْقهوأ الفعلأ  ننأ ل فحواهاأ أ
للأ ل:أ الكور،ةأ الطالب ؟تدخلأ و
نيسسةأ إلأ إذاالشيخ من عد مرياضسسةأ ب ننأ الكسسور،ةأ فيهسساأ  عر،ةأ ماأ تسسدخلأ هنسسا ؛أ ل ؤكو :أ ل ؛أ ال

عر..ألهتأ عنأ  مجبأ صا ،أ البيعأ والش راءأ الليأ جائزأ بالجماعأ إذاأ ألهىأ عنأ وا
مفأ العسسور،ةأ كمسساأ لسو عنعم،أ أوأ كانتأ تشسستملأ علسسىأ كشس عف عهتأ  ْقل لا،أ فإذاأ أ ح رام
لاأ لأ يجسسوز،أ لكسسنأ إذاأ انتفسستأ عسسن ننأ هذاأ أيضسس عذهمأ فإ عخا ْقف ؤدونأ أ ْقب ؤي للأ  عث كانواأ م

عدن،أ نعم.أ  عب مفيدأ ال ؤت ننهاأ  لاأ ل مبهاأ بأس ؤظورأ فلأ أرىأ  المح
؟..أ الشط رنجأ :الطالب
ننس هأ ح رام.الشيخ محيحأ أ نص مخل فأ بينأ أهلأ العلمأ وال ْقنجأ ح رامأ وفيس هأ  ع ر ْقط بش :أ ال

أ ...أ غلبأ صارتأ العداو،ةأ والبغضاء....:الطالب
عكسس ر..أ كور،ة:أ هذاأ صحيحأ هذ هأ ربماأ مسألةأ الالشيخ عذ أ إذاأ صارتأ علسسىأ مسساأ 

ْقينأ ينتميسسان عق علبةأ بينأ ف ري ؤمغا ال خأ إب راهيمأ لنأ بعضأ الحيانأ تكونأ الكور،ةأ 
لا ؤدهماأ بدأأ الخسس رونأ يحسسذفونأ بالحجسسار،ةأ أحيانسس عبأ أح مل ؤغ ْقينأ ثمأ إذاأ  عي مد إلىأ نا

ؤ رونأ السسيارات بسس عك نأ هسذ هأ الناحيسةأ قسدأ تكسونأ ..ؤي مم نبمساأ نقسول:أ  أ هسذ هأ ر
ممسسنأ النسساسأ خ رجسسواأ إلسسىأ نزهسسةأ وكسسان ننأ جماعسسةأ  عمة،أ لكنأ افسس رضأ أ ن ر عح ؤم

للأ وأرادواأ أنأ يفعلواأ هذ هأ ماأ نقول:أ هذاأ ح رام. عث عم عندهمأ ف راغأ 
:أ الناديأ ...الطالب
لماأ صحيحأ الليالشيخ ْقو،أ ماأ تصلأ إلىأ هذا،أ أ عل عتمون:أ و ْقن أ إلىأ النواديأ هسسذاأ ي

ممنسسس هأ هسسذا للأ ولأ يحصلأ  مد عت ْقع ؤم ممعت،أ وبعضهمأ قدأ يكونأ  عس صحيحأ حسبأ ماأ 
الشيء.أ 
معبسسواأ الطسسالب برسسسينأ كبسسارأ ل ْقجسستأ مسسعأ مد أ فتنسسازعواأ إلسسىأ حسسدالسسورق:أ خ ر
العقال.
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:أ إلىأ حدأ ايش؟أ الشيخ
:أ العقالأ ي رفعأ عقالس هالطالب
برب؟الشيخ عد ؤي بربأ كمأ  عد ؤم :أ يعنيأ 

...:أ الطالب
مجهةأ إضاعةأ الوقت،أ المهمأ أنهسساأ فسسيالشيخ ممنأ  ؤيقالأ أنهاأ تح رمأ  :أ هذاأ قدأ 

ننهسساأ فسسيأ الصسسلأ مباحسسةأ فسسإنأ اقسست رنأ بهسساأ مسسا ؤمباحةأ أنسساأ أرىأ أ الصلأ هيأ 
ب رمت،أ كلأ المباحاتأ إذاأ اقت رنأ بهاأ ماأ يقتضيأ التح ريسسم ؤح م ريمأ  ْقح عت يقتضيأ ال
لا ؛أ لن لا،أ وإذاأ اقسست رنأ بهسساأ مسساأ يقتضسسيأ الوجسسوبأ صسسارتأ واجبسس تكونأ ح رامسس

نلب قأ بس هأ الحكامأ الخمسةأ كماأ هوأ مع رو ف. عع عت عذاتس هأ قدأ ت مل المباحأ 
ممنأ هناك.أ ...:الطالب أ قوانينهاأ النأ تصدرأ 
عمةأ ماأ أع ر فأ عنهاأ شيءأ لكنأ قصسسدناأ هسسخؤلءالشيخأ  نظ عن ؤم :أ يعنيأ مسألةأ ال

ويلعبونأ هذ هأ اللعبةأ ماأ يمكسسنأ أن...أ مش روعأ ...أ أ الناسأ منالذيأ يحصلأ 
نقولأ أنأ هذاأ ح رام.أ 

أ قوانين.أ :الطالب
ممسسنأ ..:أ هذاالشيخ أ ماأ أع ر فأ قوانينأ ولأ شيء،أ صحيحأ المسابقةأ ليسسستأ 

ننهاأ  ...أ أ والمصارعةأ أيضاأ منأ الصينأحسنأ وأ
......:أ الطالب
:أ واللس هأ ياأ إخوانيأ أناأ ماأ أستطيعالشيخ

معسسبأ وإنأ كسسانوا....:أ حتىأ الشبابأ الطيبأ الليأ يخ رجونأ ب ر،ةأ الطالب نل أ ال
مجينأ لقصدأ الخي رأ وكذاأ إل عخار مبينأ و بي عباتأ أ ...عط عل عغا ؤم ...أ ال

نلقتالشيخ عليهسساأ مسساأ دامأ فيهسسالأ بسسأسأ ،أ هسسذ هأ هسسا:أ طيبأ حتىأ المسابقةأ ع
لل، مح مذ هأ ال عبدنأ والصلأ فيأ الشياءأ ه كمسساأ أحسسبأ أنأ نفهسسمأ أ أنافائد،ةأ فيأ ال

لدأ مسسنأ تحليسسلأ الحسس رام م ريمأ الحللأ أشسس ممنأ قبلأ تح ممنأ قواعدأ كثي ر،ةأ  ؤقلتأ 
ؤيوسسسعأ لهسسم،أ فلأ يمكسسنأ أن بسسس رأ علسسىأ عبسساد هأ و عي ؤي محسسبأ أنأ  ؤي أشد ؛أ لنأ اللس هأ 
نقدمأ علىأ شيءأ ونقول:أ هوأ ح رامأ إلأ بالدليلأ لننسساأ مسسسئولونأ عسسنأ هسسذا
ننأ اللسسس هأ ح رمسسس ه،أ ومسسسئولون منسبتس هأ إلسسىأ اللسسس هأ أ يومأ القيامأ مسئولونأ عنأ 

عحس هأ اللس هأ لهم،أ المسألةأ  بينسسةعنأ التضييب قأ علىأ عبادأ اللس هأ فيماأ أبا مميأ هيأ ه
عمسسنأ يقسسولأ إنهسساأ تصسسلأ إلسسىأ درجسسة ؤمعتسسدلينأ لأ نميسسلأ إلسسىأ قسسولأ  ؤكسسنأ  عن ْقل و
لا، التح ريمأ مطلقس عمسنأ يقسولأ ب الستحبابأ أوأ الوجوب،أ نعم،أ ولأ إلىأ قولأ 
ؤمباحسسةأ هسسذاأ رأيسسيأ هسسيأ فسسيأ الصسسلأ مباحسسة،أ وإن نقول:أ هيأ فيأ الصسسلأ 

عفل. نلأ  لاأ وإ اقت رنأ بهاأ ماأ يقتضيأ التح ريمأ صارتأ ح رام

2



عع رفهاأ الطالب عمنأ عاش رهاأ و أ فيهسساأ وكسسذاأ ربمسسا..:أ لكنأ لوأ اجتمعتأ بأحدأ 
أ والتح ريسسم...أ عسسنأ الخطسسأتأخذأ معلوماتس هأ معأ ش رطأ وماأ رأيتأ فلوأ رأيسستأ 

...
عخ ر أ لشغالأ الشعوب.أ ...:أ بلأ إنهاأ أحدأ البنودطالبأ آ

نماأ هو...:أ هوأ إشغالهمأ الشيخ نمنتأ إشغالأ النسانأ ع أ ماأ أقولأ أنس هأ إذاأ تض
لم نمسساأ هسسوأ أهسس ننهسساأ حسس رام،أ ع أهمأ أوأ عنأ واجبأ لأ شكأ عنأ واجبأ لأ شسسكأ أ
ننأ النسسسان ممنأ السفس ه،أ ولكنأ مسساأ نقسسولأ حسس رام ؛أ ل عل فأ العقلأ فيهاأ نوعأ  مخ
لا،أ أيأ نعسسم، مغلأ بماأ ليسأ بأهمأ عنأ الهسسمأ إذاأ لسسمأ يكسسنأ واجبسس عت ؤجوزأ أنأ يش ي

أ ...طيبأ 
لم ) لدأ عسسنأ سسسبيلأ اللسسس هأ أوأ (ذ عصسس ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ تح ريمأ كسسلأ مسساأ ي و

لدأ عنأ سبيلأ اللسسس ه ؛أ لقسسولس هأ تعسسالى:أ ((أ  ؤص عي بلأ ماأ  ؤك لمأ  عذ للنع عععنأحسن،أ  ضض يي ضل
للسبيلنع الله مضس ؤي لا،أ وإنأ كسانأ  للأ عنأ واجبأ صارأ ح رام مض ؤي أ  ) )أ ثمأ إنأ كانأ 

لمأ بلأ شك. ؤيذ ننس هأ  لاأ لك عحبأ لمأ يكنأ ح رام عت ْقس ؤم عنأ 
ْقزءأ بآياتأ اللسسس ه ؛أ لقسسولس ه:أ ((أ  ؤه ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ تح ريمأ ال ذذ اهاو ويتخ

عمنأ استهزئأ بآيسسات اهزوا ؤمس هأ الكف ر،أ ف أ  ) )أ نعم،أ والستهزاءأ بآياتأ اللس هأ حك
بصأ القسس رآنأ  عنسس مب لنععا((أ اللس هأ فهوأ كسساف رأ  يك ممععانع  لن ضإ لننع  يل يقععلو مي مل ممنع  يه مت مل أ

م مسعع مننع  ضئ مل مو
مننع  يئلو ضز مه مت مس مت ممنع  يت يكن ضهنع  ضل يسلو مر مو ضهنع  ضت ميا مويآ ضهنع  لل ضبال أ

م ملنع  يق يبنع  مع مل من مو يضنع  يخلو ل*أ من
مم يك ضن ممعا ضإي مدنع  معع مب ممنع  يتع مر مف مك مدنع  مق يروانع  ضذ مت مع أ  ) )أ وشأ قسسال؟أ (قسسدأ كف رتسسمأ بعسسدمت

عل ْقو عقسس علأ  عمسسنأ قسسا ننأ  إيمانكم )أ فهوأ ص ريحأ فيأ الكف رأ ولهسسذاأ قسسالأ العلمسساء:أ إ
علس ه نبأ اللسسس هأ أوأ رسسسو لاأ فهوأ كاف ر،أ نعمأ فمنأ س مزح للأ أوأ ما ْقف رأ ولوأ كانأ هاز ؤك ال
ممسسنأ أن عظمأ  للأ فهوأ كاف ر،أ يعنيأ هذاأ -والعياذأ باللس ه-أ أع عنس هأ ولوأ كانأ هاز أوأ دي

ددا.أ  ؤس هأ جا نب ؤس ي
ملقولس ه:أ ((أ  ؤلس ه ؛أ  عمنأ هذ هأ حا ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ الوعيدأ الشديدأ علىأ  و

أ  ) )أ أولئكنع لهمنع عذابنع مهين
ررانع ثمأ قالأ تعالى:أ ((أ أ  ضب مك مت مسعع يم للععم ىنع  مو منععانع  يت ميا ضهنع يآ مي مل مع ملم ىنع  مت يت مذانع  ضإ  ) )أ إلسسىمو

ممسسنأ النسساس بصسسنفأ  ممنأ علماتأ هسسذ هأ ال ننأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ أ م هأ  م ر مخ آ
متأ اللسسس هأ ((أ  معأ آيسسا عضسسهمأ عسسنأ سسسما وإذانع تتلعم ىنع عليععهنع يآياتنعانع ولععم ىإع را

 ) ).مستكبرانع 
ؤتأ اللسسس هأ وهسسوأ قسسد ْقتلسسىأ عليسسس هأ آيسسا ؤت ننأ هذاأ السسذيأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ أ و
اشت رىأ لهوأ الحديثأ يكونأ -والعيسساذأ بسساللس ه-أ كالنسسسانأ السسذيأ بسسس هأ صسسممأ ل

ملس ه:أ ((أ  ؤعأ الحب ق ؛أ لقسسو ْقيس هأ سما عل مصلأ إ مكنأ أنأ ي كأننع لععمنع يسععمعهانع كععأنؤيم
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را عمسسنفينع أذنيهنع وقر ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ الوعيدأ الشديدأ علىأ  أ  ) ).أ و
لا. نلىأ مستكب ر عو مليتأ عليس هأ آياتأ اللس هأ  ؤت إذاأ 

عل؟ ممنأ ذلسسكأ أوأ  عمنأ كانأ علىأ العكسأ  مل ؤتأ المدحأ والثناءأ  ممنأ فوائدهاأ ثبو و
ْقدح عمسس لمأ علىأ صسسفةأ يقتضسسيأ  عفةأ -هذ هأ قاعد،ةأ مفيد،ة-أ الذ مص ننأ الذمأ علىأ  ل
عيستأ عليسس هأ آيساتأ ال رحمسن ؤتل نأ إذاأ  عم ْقدحأ  عمس ممنس هأ  ْقخؤخذأ  ؤي بدها،أ ف مض مب عصفأ  نت عمنأ ا

عبلأ إليهاأ واستمعأ إليها،أ ولهذاأ قالأ اللس هأ تعالى:أ ((أ  ْقق يرواأ ككعع يذ مذانع  ضإ مننع  ضذي للعع موا
رنا ميا مم يع مو ممانع  يص مهانع  مي مل مع ذروانع  ضخ مي ممنع  مل ممنع  ضه كب مر ضتنع  ميا دماأ يعنيضبيآ ؤص أ  ) )أ لمأ يخ رواأ 

ؤمبص ر،ةأ أليسسسأ كسسذلك؟ ننأ  ؤي ؤلونأ إليهاأ بآذانأ سامعةأ وأع مب ْقق ؤي لاأ وإنماأ  عيان ْقم ؤع ولأ 
ؤقسسول عمسسنأ ي ممنأ الع راضأ عسسنأ آيسساتأ اللسسس هأ  ممنأ هذاأ أيأ  إذاأ قالأ قائل:أ هلأ 
لليتأ واحسسدأ يقسس رأأ عليسسكأ ثسسم عخ ممنأ الق راء،ة؟أ ل،أ يعنيأ  مس هأ  عت ْقن ْقتأ ا ؤك للقارئ:أ اس
عبتأ عنأ النبيأ عليسسس هأ الصسسل،ة ننس هأ قدأ ث ممنأ هذا ؛أ ل قلت:أ خل صأ يكفي.أ ليسأ 

ننس هأ قالأ لبنأ مسعودأ  ؤأوالسلمأ أ لي،أ فقال:أ ياأ رسولأ اللسسس هأ أقسس ر عل :أ اق رأأ ع
مزل!أ قال:أ (أ  ؤأن ضمععنعليكأ الق رآنأ وعليكأ  نعمنع إنينع أحععبنع أننع أسععمعهنع 

أ  )غيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععري
عل غأ قولس هأ تعالى:أ ((أ  منفتلأ عليس هأ سور،ةأ النساءأ فلماأ ب ضمعع منععانع  مئ ضج مذانع  ضإ مفنع  مي مك مف

ردا ضهي مشعع ضءنع  يؤل م اهعع ملععم ىنع  مع مكنع  ضبعع منععانع  مئ ضج مو ددنع  ضهي مش ضب دةنع  لم أ
ي كلنع  ]41أ  ) )[النسسساء:يك

يبكقال:أ (أ  ليأ صلىأ اللس هأ عليس هأ وسسسلمحس أ  )أ يعنيأ قف،أ يقول:أ ف رأيتأ النب
مرفانأ –صلىأ اللس هأ عليس هأ وسسسلم-أ وعلسسىأ هسسذاأ فيجسسوزأ للنسسسانأ أن ْقذ ؤ هأ ت عينا
ننأ يصكأ ال راديوأ إذاأ كانأ يقسس رأ لاأ أ عيدلأ أيض بقفأ كماأ  عو يقولأ للقارئ:أ خل صأ 

بجلأ .كالق رآنأ ولأ ح رجأ علي عس ؤم أ وكذلكأ أيضاأ فيأ ال
:أ إذاأ كانأ وسطأ الية.الطالب
عطس ه؟أ إيأ الشيخ أ كلس هأ واحد.ماأ يخالف:أ وس

لوأ كانأ يتلو؟..أ :أ الطالب
:أ ايس هأ ماأ فيأ مانع.الشيخ

ؤسسسوء ؛أ لقسسولس ه:أ (( عي علب قأ علسسىأ مسساأ  ؤتط عشار،ةأ  عب ننأ ال ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ أ و
أ  ) )أ فبشرهنع بعذابنع أليم

يتثمأ قالأ تعالى:أ ((أ  لنععا مج ممنع  يهعع مل ضتنع  محا ضل لصا يللوانع ال ضم مع مو ينلوانع  مم مننع يآ ضذي لل لننع ا ضإ
ضمنع *نع خالديننع فيهانع  ضعي لن ننأ هسسذاال ممنأ فوائسسدأ اليسسةأ الك ريمسسةأ أ  ) )[لقمانأ ]أ 

عكسس رأ المسسخؤمنين عذ عكسس رأ النعيسسم،أ إذاأ  عذ عك رأ العذابأ  عذ ممنأ ط ريقتس هأ أنس هأ إذاأ  الق رآنأ 
عك رأ مسسا ْقذ ؤيسس مكسس رأ اليمسسانأ أوأ المسسخؤمنينأ ولسسمأ  ؤذ ننس هأ لسسوأ  عك رأ الكاف رينأ وهكذا ؛أ ل عذ
ع رأ التخويسسفأ وأهسسلأ النسسار مك ؤذ ؤبأ ال رجاء،أ ولوأ  من عجا عبأ علىأ النسانأ  عل عغ لد هأ  عضا ؤي
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لمأ إذا عتسس عأ ْق رءأ  عمسس ل رأ المسس رءأ وإنمسساأ يكسسونأ ال ؤض عي ؤبأ الخو ف،أ وهذاأ  من علبأ عليس هأ جا عغ
ْقينأ الخو فأ وال رجاء. صارأ يسي رأ إلىأ اللس هأ عزأ وجلأ ب

ْقذ؟ عخ ْقخؤ ؤي ممنأ أينأ  ؤةأ اليمانأ والعملأ الصالحأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ فضيل و
...:أ لهمأ جناتأ الطالب
محس هالشيخ للأ علسسىأ مسسد ؤد مبالحسنىأ علىأ العملأ ي ننأ الثوابأ  ؤهس ه؟أ ل :أ وشأ وج

ملس ه. مءأ علىأ فاع والثنا
ملح، نلأ صسسا عمسس عع ممسسنأ  ندأ  ؤب ننأ اليمانأ لأ يكفيأ بلأ لأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ أ و
ملح،أ بلأ ربماأ نقسسول:أ إنسسس هأ إذا للأ صا ؤكنأ عم عي ن ردأ العقيد،ةأ لأ تكفيأ إذاأ لمأ  عج ؤم ف
ننأ النسبيأ عليسس ه ننس هأ لأ عقيسد،ة،أ نعسم ؛أ ل للأ صالحأ فهوأ دليلأ علىأ أ لمأ يكنأ عم

متالصل،ةأ والسلمأ يقول:أ (أ  مح مل مصعع رة ،نع إذانع  يمضععغ لننع فينع الجسععدنع  ملنع وإ أ
ذلععه يك مدنع الجسععدنع  مسعع مف متنع  مد مسعع مف ذلععه ،نع وإذانع  يك يدنع  محنع الجس مل ممسسنمص أ  )أ لكسسنأ 

ؤكس ه،أ يكونأ منأ الكبائ رأ لكن ؤلس هأ ولأ ت ر ممنأ اليمانأ لأ فع م رجأ  ْقخ ؤي عماأ لأ  العمالأ 
ممسن ْقعفأ العقيسد،ةأ واليمسان،أ و عضس ؤدلأ علسىأ  عيس ننمساأ  ممسنأ اليمسانأ إ م رجأ  ْقخ ؤي ماأ 
نص مبشسسخ لاأ غلأ  ننأ أحسسد لا،أ نعسسم،أ فلسسوأ أ ْقفسس ر ؤك ؤكسسس هأ  ؤلس هأ أوأ ت ر العمالأ ماأ يكونأ فع
لاأ وإنأ كسسانأ يعتقسسدأ أنأ اللسسس ه لبأ كسسانأ بسسذلكأ كسساف ر ع ر مزلةأ ال ععس هأ إلىأ من حتىأ رف
لا بلأ كسسانأ كسساف ر علس هأ السبابأ الكاملة،أ ولوأ أنأ أحداأ لمأ يصسس موجودأ وأنأ اللس هأ 
لاأ رسولأ اللس ه،أ قالأ ابن نمد ؤمح ننأ  ولوأ كانأ يقول:أ أشهدأ أنأ لأ إلس هأ إلأ اللس هأ وأ
ْق ركأ الصل،ةأ ثمأ يقول:أ إنس ه عت ؤيحافظأ علىأ  للأ  ننأ رج عمنأ قال:أ إ مب ل رأ  عت القيم:أ لأ تغ
ؤيمكن ملها،أ ولأ  منهاأ وأحوا ؤئو ؤش ننأ هذاأ لأ يدريأ عنأ أعمالأ القلوبأ و مخؤمنأ فإ
ننس هأ مخؤمن.أ لوأ قالأ ذلكأ فهسسو نمأ يقول:أ إ ْق ركأ الصل،ةأ ث عت ؤيحافظأ علىأ  لنسانأ 
ملهاأ والوعيسسد مبفضسس ممس هأ  ؤ ركأ الصل،ةأ معأ عل ؤعس هأ يت دقاأ لأ يد ننأ اليمانأ ح كاف رأ إذأ أ

ننأ ال رسولأ قال:أ (أ  مكها،أ كيفأ تخؤمنأ بأ مفععرعلىأ ت ر مك مكهععانع فقععدنع  أ  )ممننع تر
ننأ ال رسسسولأ يقسسول:أ (أ  بلي؟أ وكيفأ تخؤمنأ بسسأ عص ؤت العهدنع الععذينع بيننععاثمأ لأ 

ننأ هسسذ هوبينهمنع الصل ة ؤتصسليأ ويسنأ اليمسان؟أ وكيسسفأ تسخؤمنأ بسأ أ  )أ ثمأ لأ 
م ف نلأ وهوأ فيأ أعلىأ مكسسانأ وفسسيأ أشسس ر عضتأ علىأ ال رسولأ إ م ر ؤف الصل،ةأ ماأ 
للأ هذاأ يسسدلأ علسسىأ عنايسسة ل،ةأ ك ننهاأ خمسونأ صل منأ واسطةأ وعلىأ أ ؤدو ليلةأ وب
مقسسدأ لسسو ننسسكأ مسخؤمن؟أ أعت مفظأ عليهاأ وتقول:أ إ ؤتحا عظيمةأ بهذ هأ الصل،ةأ ثمأ لأ 
عتنسسيأ فسسيأ بيسستي ْقر ؤز ممسسنأ النسساسأ قسسالأ لسسس هأ ملسسكأ مسسنأ الملسسوك:أ إذاأ  لاأ  ننأ أحد أ
عد ه ْقر هأ هسسلأ يكسسونأ عنسس ؤز ْقمأ يسس عل عكذاأ ثمأ  مب ْقرنيأ عاقبتكأ  ؤز ؤتكأ كذا،أ وإذاأ لمأ ت أعطي
عقسسةأ لسسذهب مث مبماأ قالأ هذاأ الملك؟أ ماأ يكونأ عند هأ ثقة،أ لوأ كانأ عند هأ  الثقةأ 

عليس هأ كيفأ  مرج ؤموأ علىأ  مد ه،..بلأ شكأ علىأ رأسس هأ  مدأ اللس هأ عزأ وجلأ ووعيسس أ بوع
نعم.
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ملقولس ه:أ ((أ  ؤتأ الجنة ؛أ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ إثبا يتنع النعيمو أ  ) )لهمنع جنا
نلأ ل؟أ موجود،ةأ الن،أ وقدأ دخلهاأ النسسبيأ عليسسس هأ الصسسل،ة وهيأ موجود،ةأ النأ و

عم رأ بنأ الخطاب. ؤع مل لاأ  والسلمأ ورأىأ فيهاأ قص ر
علةأ علسىأ النعيسم مم عت ْقشس ؤم ننأ هسذ هأ الجنساتأ  لاأ أ ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمسةأ أيضس و
ن مم ونأ  اأ يك ؤنهمأ فسيأ غايسةأ م ؤ فأ البدن،أ فأبسدا ع ر عت ؤرأ القلبأ و ؤ رو ؤس الذيأ هوأ 

ممنأ الس رورأ ((أ  مةأ ماأ يكونأ  لرالت ر فأ وقلوبهمأ فيأ غاي مشعع يهنع  للعع يمنع ال ي اه مقا ملو مف
ررا يرو يسعع مو ر ةنع  مر مضعع من ممنع  ي اه لقا مل مو ضمنع  ملو مي مل مكنع ا ضل ]أ نضسس ر،ةأ فسسي11أ  ) )[النسسسان:مذ

مبهمأ نعمأ  لاأ فيأ قلو ؤس رور منهمأ و أبدا
عتأ فيهسسا ؛ عمسو ْقلسسدأ لأ  ؤخ ؤتأ  ننأ هسذ هأ الجنسساتأ جنسا ممنأ فوائسسدأ اليسةأ الك ريمسةأ أ و

ْقكس رخالديننع فيهاملقولس ه:أ ((أ  مذ ممسنأ القس رآنأ  أ  ) )،أ وقدأ وردأ فيأ عسد،ةأ آيساتأ 
ملهذاأ النعيمأ ((أ  مبيدأ  أ

ْق عت راال للخالديننع فيهانع أبد ؤد عي أ  ) )،أ طيبأ هلأ فيأ اليةأ ماأ 
عضأ فيأ الجنة؟أ نعم،أ ايشأ وجهس ه؟ ننس هأ لأ م ر علىأ أ

:أ (جناتأ النعيم ).الطالب
ننس هأ ليسسسأ فيهسساالشيخ ؤينافيأ النعيم،أ وعلىأ أ ننأ الم رضأ  :أ (جناتأ النعيم ) ؛أ ل

ننسسس هأ ليسسسأ فيهسسا لا،أ نعسسم،أ وعلسسىأ أ ؤخةأ تنافيأ ذلكأ أيض ؤخو ْقي عش ننأ ال شيخوخة ؛أ ل
للأ هذاأ ينافيأ النعيم،أ اللهمأ اجعلنسساأ مسسنأ أهلهسسا ؤك لاأ  مغيصأ أبد عتن عدرأ أوأ  عك ممأ أوأ  عه

خالدينأ فيها.
ملس ه: ملقسسو علسسف ؛أ  ْقخ ؤي لب قأ لأ يمكسسنأ أنأ  عح ننأ هذاأ الوعدأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ أ و

مقانع ((أ  مدنع اللهنع ح مع  ) ).مو
منس هأ يخؤكسسدأ لهسسم مبكسسو ععلىأ عباد هأ  ؤلأ اللس هأ تعالىأ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمةأ فض و
ملك؟ ؤ ر هأ أليسسسأ كسسذ نلأ وعلأ أ يكفيأ خب ننس هأ ج عمعأ أ هذ هأ المورأ هذ هأ التأكيدات،أ 
ممسنأ أجسلأ أنأ يقسوىأ النسساس بكدأ هذاأ الخب رأ وهذاأ الوعدأ  عخؤ ؤي ننس هأ  ن فأ لك ؤ ر هأ كا خب

علىأ الحصولأ هذاأ النعيمأ وذلكأ باليمانأ والعملأ الصالح.
ملقسسولس ه:أ ((أ  محكمسسةأ للسسس ه ؛أ  ممنأ فوائدأ اليةأ الك ريمسسةأ إثبسساتأ العسسز،ةأ وال و اهلوو

ممسسنأ أسسسماءأ اللسسس هأ وهمسسا:العزيزنع الحكيم ؤتأ هسسذينأ السسسمينأ  أ  ) )،أ وإثبسسا
(العزيز )أ و(الحكيم )أ .

منهاثمأ قالأ تعالى:أ ((أ  ممدنع ترو مع مل قنع السماواتنع بغيرنع  م ر ه.أ مخ أ  ) )أ إلىأ آخ
...أ :الطالب
نكدأ اللسسس هأ سسسبحانس هالشيخ نجةأ لهمأ بعدأ أنأ أ ؤح ننس هأ لأ  ممنس هأ أ ؤيستفادأ  :أ نعمأ يمكنأ 

ْقنأ ذكسس رأ الوعيسسد لا-أ بعدأ أ نكدأ هذاأ الوعدأ بهذاأ التوكيد،أ وبعدأ -أيض وتعالىأ أنأ أ
ملس ه:أ ((أ  ممسسنأ قسسو علفأ ماأ سبب قأ  عمنأ خا ددعلىأ  ممعع مع ضرنع  ميعع مغ ضب ضتنع  ملوا مم لسعع م قنع ال مل مخ

مهععا ضفي لثنع  مبعع مو ممنع  يكعع ضب مدنع  ضميعع مت مننع  أ
م مينع  ضس موا مر ضضنع  مر ل

م ضفينع ا مقم ىنع  مل مأ مو مهانع  من مو مر مت
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دج مو مز كلنع  يك مننع  ضم مهانع  ضفي منانع  مت مب من أ
م مف رءنع  مما ضءنع  مما لس مننع ال ضم منانع  مل مز أن

م مو دةنع  لب مدا كلنع  يك مننع  ضم
دم ضري ]أ .10أ  ) )[لقمان:مك

....:الطالب
ي قنع الله:أ أ ((أ الشيخ ؤب ققالنع  اهذانع خل ْقلسس عخ عشارأ إليسسس هأ مسساأ سسسبب قأ وهسسيأ  ؤم أ  ) )أ ال

لثأ الدابسسة،أ (وبسسث عمد،أ وإلقاءأ ال رواسيأ فيأ الرض،أ وبسس عع م رأ  متأ بغي السماوا
بلأ زوج ؤك ممنأ  عماء،أ والنباتأ فيهاأ  نس ممنأ ال ملنزالأ الماءأ  ممنأ كلأ دابة )أ وا فيهاأ 
عد،ةأ محسوسةأ ولهذاأ أشارأ إليهسساأ بالشسسار،ة عه ؤمشا ك ريمأ هذ هأ خمسةأ أشياءأ 

بسيةأ فقسسال:أ "أ ((أ  مح ي قنع اللعهنع ال ممسسنأ بسساب اهذانع خلع ؤقس هأ "أ فهسسوأ  ؤلسسو ْقخ عم  ) )أ أيأ 
ؤب قأ اللسسس هأ السسذي ؤم رادأ بس هأ خل إطلقأ المصدرأ وإراد،ةأ اسمأ المفعول،أ وليسأ ال

عهدأ و ؤيشا علس هأ لأ  عنأ فع ؤلس ه ؛أ فإ ؤلس ه.أنهوأ فع نأ المشاهدأ مفعو
أ  ي قنع اللهنع (( ؤقس هأ ((أ  اهذانع خل أ  ) )أ قسسال:أ "أ أخسسب رونيأ يسسافأروني ) )أ أيأ مخلو

نكةأ ((أ  عم نسسس رماذانع خل قنع الذيننع مننع دونهأهلأ  أ  ) )أ "أ قسسولس ه:أ (فسسأروني )أ ف
نن ؤئهاأ علىأ ظاه رهاأ أ علىأ إبقا ْقو ال رؤيةأ هناأ بالخبارأ الراء،ةأ بالخبار،أ ولكنأ ال
مس هأ عسسز لدأ سسسوىأ اللسس عقسسس هأ أحسس عل عخ عء،ةأ يعني:أ أبص رونأ أرونيأ شسسيئاأ  عرا الم رادأ بال
ممسنأ تفسسسي ر ممسنأ دونسس ه )أ أبلس غأ  وجسل،أ وقسسولس ه:أ (أرونسسيأ مساذاأ خلسسب قأ السذينأ 
مكسسنأ أن ْقم ؤم ممنأ ال ْقذأ  بديأ فيهاأ ظاه رأ إ عح نت ننأ ال المخؤلفأ بقولس ه:أ "أ أخب رونيأ " ؛أ ل
ؤس هأ كسسذا عقسس ْقنأ فسسيأ كسسذاأ وكسسذاأ خل ن رأ وهمأ كاذبون،أ فيقولون:أ نعمأ إ ؤ رو هأ بأم مب ْقخ ؤي

ؤتسسون،أ وقسسولس ه:مبوكذا.أ لكنأ إذاأ قال:أ أروني.أ  عه ْقب ؤي نذأ  عئسس عن محي ع رىأ ف ؤيسس التحديأ بمسساأ 
نيسسة بك عم ن،ةأ  نلأ خطابأ فيأ سور ؤك ننأ  لءأ علىأ أ (أروني )أ قال:أ "أ ياأ أهلأ مكةأ "أ بنا

ننس هأ عامأ  ؤلأ مكة،أ والصوابأ أ ؤم رادأ بس هأ أه أ يمكسسنأ النحسستىيتعلب قأ بالكفارأ فال
م رناأ الحاضسس ر،أ والمسس رأ هنسساأ فسسيأ قسسولس ه: أنأ نقسسولأ بهسسذاأ التحسسديأ فسسيأ عصسس

مللتعجيزأ والتهديد. ملماذا؟أ ليأ شيء؟أ  (أروني )أ الم رأ 
أ  ضمننع دونهنع )(( ؤتموهاماذانع خل قنع الذيننع  ْقك م ر هأ أي:أ آلهتكمأ حتىأ أشسس ر  )أ غي

ننس ه لاأ فسسإ عقتأ شسسيئ عل عخ ننهاأ  بس هأ تعالىأ "أ يعنيأ أرونيأ ماذاأ خلقواأ فإذاأ أريتمونيأ أ
نمسساأ والمسس ر مكهاأ معأ اللس هأ تعالىأ فيأ العباد،ة،أ أ م ري ْقش عت لاأ لكمأ فيأ  ْقذر ؤع قدأ يكونأ 
ببأ عزأ وجلأ فإنس هأ لأ يجسسوز لب قأ سوىأ ال ر مل عخا عجدأ  ؤيو ؤيمكنأ أنأ  ليسأ كذلكأ ولأ 
ل روا مقسس ؤت عب قأ إلأ اللسسس هأ يجسسبأ أنأ  ننس هأ إذاأ أق ررتمأ بأنأ لأ خال ؤ ر ه ؛أ ل عبدأ معس هأ غي ْقع ؤي أنأ 
ل روا مقسس ؤت مجسسبأ أنأ  عي ننس هأ لأ معبسسودأ إلأ اللسسس ه،أ وأنسسس هأ كمسساأ أق ررتسسمأ بال ربوبيسسةأ  بسسأ

نية،أ وقولس ه:أ ((أ  مه ؤلو ؤل عدأ،ماذانع خل قمبا ؤمبتسس عكارأ  ْقن ؤمأ إ أ  ) )؟أ نقول:أ أ "(ما )أ استفها
عمل،أ وماأ بعد ه عع عنأ ال لب قأ ع نل عع ؤم ؤ ر ه،أ و(أروني )أ  عب عخ متس هأ  مصل مب و(ذا )أ بمعنىأ (الذي )أ 

ْقينأ "،أ قولس ه:أ ((أ  عل ندأ المفعو عس عم ندأ  ضمننع دونهعس عبس هماذانع خل قنع الذيننع  أ  ) )أ أع ر
لاأ (ماذاأ خلب ق )أ نقول:أ (ما )أ اسمأ استفهامأ و(ذا )أ اسم لاأ صحيح المخؤلفأ إع راب
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للأ ماضسسي ميأ علسسىأ السسسكونأ فسسيأ محسسلأ رفسسع،أ و(خلسسب ق )أ فعسس عمبنسس موصولأ 
ممسنأ العسس راب،أ والعائسدأ محسذو ف، نلأ لهسساأ  عحسس عم والجملةأ صلةأ الموصسولأ لأ 
ن نأ دونسس ه،أ والجملسةأ (مساذاأ خلسب قأ السذينأ م مم ؤس هأ الذينأ  عق والتقدي ر:أ ماذاأ خل
عمسسلأ عسسنأ عمسسلأ ايسسش؟أ (أرونسسي )، عع منأ ال ععسس عقسسةأ  بل عع ؤم دونس ه )أ جملةأ اسسستفهامأ 
ننأ ال رؤياأ بمعنى ندأ المفعولينأ "أ هذاأ إذاأ قلنا:أ إ عس عم ندأ  وقولس ه:أ "أ وماأ بعد هأ س
ننأ ماأ بعسسد هأ سسسدأ مسسسد عيةأ البص رأ فإ ؤرؤ العلم،أ أماأ إذاأ قلناأ أنأ ال رؤياأ بمعنىأ 
عقط،أ هذاأ الع رابأ الذيأ ذك ر هأ المخؤلفأ هلأ فسسيأ كلمأ ابسسن عف نلأ واحدأ  مفعو

مالكأ ماأ يدلأ عليس هأ فيأ اللفية؟
:...الطالب
عغسسا،ة،أ وهسسلأ يجسسوزأ إلغاؤهسسا؟أ الجسسواب:...:أ الشيخ ؤمل عبهاأ علىأ أنهاأ غي رأ  أ أع ر

عتهسساأ جعلسستأ (مسساذا ) عئهاأ أولسسىأ لنسسكأ إذاأ ألغي عقال:أ إنأ إلغا ؤي نعمأ يجوزأ بلأ قدأ 
ؤم ملس(خلب ق )أ وحينئذأ يكونأ ماأ نحتسساجأ إلسسىأ هسسذا،أ والصسسلأ عسسد مفعولأ مقدمأ 
علسسس هأ وجهسسان:أ إمسساأ أنأ تكسونأ (مسا )أ اسسسم ننأ إلغائهاأ  الحذ فأ وقدأ سبب قأ لكمأ أ
لاأ اسسسمأ اسسستفهام،أ وقسسولس ه استفهامأ و(ذا )أ زائسسد،ة،أ أوأ تقسسول:أ (مسساذا )أ جميعسس

ممنأ سوىأ اللسسس هفأرونينع ماذانع خل قنع الذيننع مننع دونهنع تعالى:أ ((أ   ) )أ أيأ 
لا ؛ عموجود ددأ فيأ الق رآنأ لأ يمكنأ أنأ يكونأ  عح عت بديأ وكلأ  عح عزأ وجل،أ وهذاأ الت
مفيس هأ قسالأ اللسس هأ عسز لاأ لأ فائد،ةأ  علغو لاأ لكانأ التحديأ  ؤممكن ننس هأ لوأ كانأ الشيءأ  ل

دلأ  ) )أ قالأ المخؤلف:أ "أ للنتقسسالأ ((أ بلوجل:أ أ ((أ  الظالملوننع فععينع ضععل
ضبين ننسسس هأ ليم ْقنهمأ "أ يعنيأ معنا هأ المسس رأ واضسسح،أ وأ مم مكهمأ وأنتمأ  لنأ بإش را بي عب أ  ) )أ 

ؤلسسب ق،أ ولكسسنأ اسسستم رار عيخ خسسالب قأ إلأ اللسسس ه،أ وأنسسس هأ لأ يمكسسنأ أنأ يوجسسدأ أحسسدأ 
لاأ ولهسسذاأ قسسال:أ ((أ  مبينسس ؤم للأ  لاأ وضسسل ؤظلمسس ؤ رأ  عبسس ؤيعت بلالمش ركينأ فيأ شسس ركهمأ 

أ  ) )أ أيأ المش ركونأ الذينأ أش ركواأ مسسعأ اللسسس هأ فسسيأ العبسساد،ةأ مسسعالظالملون
عكأ لس هأ فيأ الخلب قأ ((أ  ننس هأ لأ ش ري ننهمأ مخؤمنونأ بأ أ  ) )أ قسسالفينع ضللنع مبينأ

بيسسن )أ أيأ ظسساه ر،أ وبمعنسسى عب مبين )أ تأتيأ بمعنسسىأ ( ؤم بينأ "أ وكلمةأ ( عب المخؤلف:أ "أ 
لا بدي ععسس عت ؤم عبان )أ ال ربسساعيأ يسسأتيأ  عأ معي،أ و( ل ربا عبان )أ ال عأ ؤمشتقةأ منأ ( مه ر ؛أ لنهاأ  ْقظ ؤم
لا، نذأ يكسونأ لزمسس عهسس رأ وحينئسس عظ عبسسان )أ أيأ  عبان )أ بمعنسسىأ ( عأ لا،أ فيأتيأ ( ويأتيأ لزم
لا،أ فيأ هذ ه بدي ؤمتع نذأ يكونأ  مئ عن ع ر هأ وحي ويأتيأ بمعنىأ (أظه ر )أ أبانأ الشيءأ أظه

ممسسنبععلنع الظععالملوننع فععينع ضععللنع مععبيننع اليسسةأ ((أ  مزمأ ولأ  ممسسنأ الل  ) )أ 
ممسن اأ  للأ له ؤن ريسدأ مثسا بيسنأ "أ  عب نس رهاأ بقسولس ه:أ "أ  ممنأ اللزمأ ولهذاأ ف المعتدي؟أ 

المتعدي.
....:الطالب
أ متعينأ بعد...:أ الشيخ
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...أ  ) )أ أ تلكنع يآيععاتنع الكتععابنع المععبينأ الق رآنأ الك ريسسمأ :أ ((أ من:أ الطالب
لب ق. عح ملل مبينأ  ؤم مسس هأ ال بينأ بنف عب ال

ؤلس هأ ((أ الشيخ ْقث مم دننع عربينع مبين:أ أيأ نعمأ و مسا ضل مه ر،أ فالحاصلب ْقظ ؤم أ  ) )أ أيأ 
بيسسن )أ وقسسد عب لةأ بمعنىأ ( عيةأ قدأ تكونأ لزم بد عتع ؤم لاأ  لنواأ أنهاأ دائم مبين )أ لأ تظ ؤم ننأ ( أ

مه رأ  ْقظ ؤم عيةأ بمعنىأ  بد ؤمتع تكونأ 
مننع الحكمةثمأ قالأ تعالى:أ ((أ  يلقما بديانسسةولقدنع يآتينانع  ْقلسسمأ وال مع أ  ) )أ منهسساأ ال

نكسسد،ة ؤمخؤ ؤثور،ةأ "أ (ولقد )أ الجملةأ هذ هأ  عمأ ل،ةأ  ؤس هأ أ كثي ر ؤم عك مح ملصابةأ فيأ القولأ و وا
بكداتأ هي؟ ؤمخؤ بثل ثأ 

:أ اللمأ وقدأ والقسم.الطالب
:أ نعمأ اللمأ وقدأ والقسم،أ وقولس ه:أ (آتينا )أ أيأ أعطينا،أ وهذاأ العطسساءالشيخ

عمسسان )أ هسسو ؤلق ديسسا،أ وقسسولس ه:أ ( من عكو لءأ  ليأ آتا هأ اللس هأ تعالىأ الشسسيءأ إيتسسا من ْقو عك لءأ  إعطا
لة للأ أعطسسا هأ اللسسس هأ تعسسالىأ حكمسس ملأ العلمأ علسسىأ أنسسس هأ رجسس ؤ رأ أه اسمأ رجلأ وأكث
ننسسس ه ديا،أ قالأ ابنأ كثي ر:أ إنسسس هأ أكسسث رأ النسساسأ علسسىأ أ لةأ فيأ المورأ وليسأ نب ودراي
ؤي روىأ عنأ عك رمةأ -إنأ صحأ عنس ه-أ هكذاأ قال:أ إنس هأ نبي.أ ولكسسن عنبي،أ و مب ليسأ 
ؤس ه ؤ هأ اللسس ن رأ رشسسيدأ أعطسسا ؤذوأ أمسس ليأ وإنماأ هوأ رجلأ حكيمأ  مبنب ننس هأ ليسأ  الصحيحأ أ

منتعالىأ هذ هأ الحكمةأ كماأ قالأ تعالى:أ ((أ  مم مو يءنع  مشا مي مننع  مم مةنع  مم مك ضح مل ضتينع ا مؤ يي
ررا ضثي مك ررانع  مي مخ مينع  ضت أو

ي مدنع  مق مف مةنع  مم مك ضح مل متنع ا مؤ أ  ) ).يي
ْقي ر ه...:أ شيخأ الطالب عغ نلأ  أ بعضهمأ لقمانأ الحكيمأ هوأ هذاأ و
:أ لأ هذاأ هو.أ الشيخ

نيات؟أ قسسالأ لقمسسان...:أ أ كيسسفأ الطسسالب للأ إسسس رائيل أ إخبسسارأ عسسنأ ال رسسسولأ و
...الحكيمأ قالأ لقمانأ الحكيمأ يعنيأ 

ْقخؤث رأ عنس هأ الشيخ ؤي نلأ ل؟أ نعسسم،أ قسسال:أ ((أ ...:أ هذاأ مماأ  ولقدنع يآتينععاأ صحيحأ و
ؤةلقماننع الحكمة عقسس عف ؤموا ْقكمةأ فسسيأ الصسسلأ هسسيأ  مح أ  ) )أ ماأ هيأ الحكمة؟أ ال

ؤب مح عصسسا معهاأ ف مضسس عموا ؤعأ الشسسياءأ فسسيأ  ْقض عو ننهاأ  ؤلس ه:أ إ الصواب،أ وبمعنىأ هذاأ قو
ننس هأ يضعأ الشياءأ فسسي لا ؛أ ل مكيم عح ؤ رأ  عب عت ْقع ؤي مديدأ هذاأ  نس م فأ ال ل ر عص عت مشيدأ وال ميأ ال ر ال رأ

مواضعهاأ كذاأ ياأ حامد!أ وشأ الليأ ذك رناأ فيأ الحكمة؟أ تفسي رها؟
مضعهاأ ..أ :الطالب الشياءأ فيأ موا
:أ هذاأ واحدأ والثاني؟الشيخ

أ الحكيمأ الذي..الطالب:أ 
ننهسساالشيخ محكمةأ نعم،أ قيسسل:أ أ :أ لأ ل،أ ن ريدأ الحكمةأ فقطأ ماأ ن ريدأ الحكيمأ ال

معهاأ هذاأ واحد،أ وقيل مض وضعأ الشياءأ فيأ موا
...:أ عدمأ الطالب
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لل؟أ قيسسل:أ أنهسساأ موافقسسةأ الصسوابأ وهمسساالشيخ لاأ أوأ شسما :أ مسساأ ذهبسستأ يمينسس
عقةأ الصوابأ هوأ وضعأ الشيءأ فيأ مواضعس ه،أ طيسسب ؤمواف لىأ واحد ؛أ لنأ  بمعن

يقول:أ 
أ ...:أ تعتب رالطالب
للأ ل؟أ أوالشيخ محكمسسةأ و بديانسسةأ "أ العلسسمأ  ْقلسسمأ وال مع ممنهسساأ ال :أ ل،أ هذاأ معناهسساأ "أ 

بديانسسةأ "أ نعسسمأ حكمسسة ؤتنسسالأ بسسس هأ الحكمسسة،أ والثسسانيأ "أ ال عنسسالأ بسسس هأ الحكمسسة؟أ  ؤت
ْقكمسسةأ وكسسذلكأ الصسسابةأ فسسي مح لاأ  والثالث:أ "أ الصابةأ فيأ القولأ "أ وهذاأ أيض

معثععةالفعلأ حكمة،أ قال:أ "أ  ضب ملنع  ييفتينع قب ضحكمهنع كثير ةنع مأثلور ةنع كاننع  و
متيععانع وقععالنع فععي يف مذنع عنهنع العلععمنع وتععركنع ال متهنع وأخ داودنع وأدركنع بعث
ررنع قععال: مشعع ذينع النععاسنع  ملنع لععه:نع أ ضفيت.نع وقيعع يك ذلك:نع ألنع أكتفينع إذانع 

را ضسعيئ يم ممسسنالعذينع لنع يبعالينع إننع ريآهنع النعاسنع  مفيسست.أ هسسذ هأ  ؤك أ "أ قسسال:أ 
مفيأ فيس ه ؤك مملأ بماأ  عع مفيأ ثمأ  ؤك مفيأ يكتفى ؛أ لنس هأ إذاأ  ؤك ننأ النسانأ إذاأ  الحكمةأ أ
ليأ الناسأ ش رأ فقسسال:أ السسذي ممنس هأ إلأ إضاعةأ الوقتأ والتعب،أ وأماأ أ لمأ يكنأ 
ؤيبسسالي عزعأ فيس ه ؛أ لنأ هذاأ السسذيأ لأ  ؤينا لا.أ هذاأ قدأ  ؤمسيئ ؤيباليأ إنأ رآ هأ الناسأ  لأ 
ل ر ن رأ النسساس،أ شسس ؤيعتب رأ شسس مءأ فقطأ ولأ  عدأ الحيا ؤيعتب رأ فاق لاأ  مسيئ ؤم إنأ رآ هأ الناسأ 
نن ل رأ النسساس ؛أ ل ؤيش ركأ باللس هأ عزأ وجسسلأ هسسذاأ شسس الناسأ فيأ الواقعأ هوأ الذيأ 

ن رأ الناس،أ ثمأ إنأ هذ هأ المقولةأ  ؤنأ ش علمأ الناسأ فيكو عقهاأ المخؤلفهذاأ أظ عسا
ؤلقمانأ وقدأ تكونأ غي رأ صحيحة، أوأ هذينأ الجملتينأ قدأ تكونأ صحيحةأ إلىأ 
مبسس ر ْقخ ؤي مصسسلأ ولسسمأ  نت ؤم عصحيحأ إلسسىأ لقمسسانأ  يعنيأ ماأ يلزم ؛أ لنس هأ ماأ هناكأ سندأ 
ْقثلأ جميسسعأ الخبسسارأ السسسابقةأ إذا مم النبيأ عليس هأ الصل،ةأ والسلمأ بذلكأ عنس ه،أ و
عظ رأ فيها ؛أ لنهسسا ْقن ؤي ننس هأ  لمأ تكنأ عنأ ط ريب قأ ال رسولأ عليس هأ الصل،ةأ والسلمأ فإ

منين.أ  ؤمو ْقأ عم ؤ رأ  عغي ؤلأ الكتابأ  ملأ الكتابأ وأه ععنأ أه ْقخؤخذأ  ؤت مبغي رأ إسنادأ  تأتيناأ 
محكمةأ ياأ شيخ؟الطالب ممنهاأ  عخذأ  ؤيخؤ :أ طيبأ ماأ 
ْق رءأ مسساأ لسسس هأ داعسسيأ ..:أ وقالأ الشيخ عمسس ؤيفتىأ بس هأ ال يتعلسسب قأ نعمأ فيأ كلأ شيءأ 

عك رأ هذاأ الث رأ نعم.ممنس ه عذ ،أ واللس هأ ماأ أع ر فأ ابنأ كثي رأ ماأ 
...:أ ياأ شيخأ الطالب
نل....أ :أ يمكنأ أنأ الشيخ ممسسنأ علسسمأ وإ ل،ةأ  لنأ النصارىأ عنسسدهمأ كتسسابأ وأثسسار

نمسسنأ سسسبب قأ لأ تخلسسوتنقلأ عنس هغي رهمأ قدأ لأ  أ شيء،أ ولكنأ كلأ الحسساديثأ ع
نمسساأ أنأ توافسسب قأ الشسس رعأ أوأ تخسسالفس هأ أوأ ل ممنأ ثل ثأ أحوالأ كماأ هوأ مع رو فأ إ

عفس هيكونأ فيها ْق رعأ فهوأ مقبولأ ومسساأ خسسال نش ؤمخالفةأ فماأ وافب قأ ال نلأ  أ موافقةأ و
ندقأ ول عصسس ؤي فهوأ مسس ردودأ ومسساأ لسسمأ تكسسنأ فيسسس هأ موافقسسةأ ولأ مخالفسسةأ فسسإنس هأ لأ 

نذب،أ نعم،أ يقول:أ "أ ((أ  عك ؤقلناأ لس هأ أنأ ((أ أنؤي  ) )أ علسسىاشعكرنع للعهنع أ  ) )أ أي:أ و
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ممنأ الحكمةأ "أ قولس ه:أ ((أ  أ  ) )أ ثسسمأ قسسال:يآتينانع لقماننع الحكمععةماأ أعطاكأ 
ننأ قولس ه:أ (أنأ اشك رأ للس ه )أ تفسي رأ للحكمة لاأ قالأ إ ننأ أحد أنأ اشك رأ للس هأ "أ لوأ أ
بلسسفأ فيسس رىأ أنهسسا عخؤ ؤم نمسساأ ال لا،أ أ عيكسسنأ بعيسسد ؤهناأ تفسسسي رأ الحكمسسةأ لسسمأ  ْقن )أ  ْقنأ (أ بأ
منأ اشك رأ للس هأ يعنيأ علىأ ماأ آتاك نلأ محذو فأ تقدي ر ه:أ وقلناأ لس هأ أ ملقو للأ  ؤعو ْقف عم
نماأ علىأ الحتمالأ الولأ الذيأ هوأ ظسساه رأ القسس رآنأ ولأ يحتسساج ممنأ الحكمة،أ أ
ؤس محكمسسةأ بسسلأ هسسوأ رأ ممسسنأ ال مةأ اللسسس هأ  ع رأ نعم ْقك ؤش ننأ  إلىأ تقدي رأ فالم رأ ظاه رأ أ
ننس ه مللختصا صأ والستحقاق ؛أ ل الحكمة،أ نعم،أ وقولس ه:أ (اشك رأ للس ه )أ اللمأ هناأ 
نلأ اللسسس هأ سسسبحانس ه لب قأ الشك رأ المطلسسب قأ إ مح علب قأ ولأ يست ْقط ؤم لصأ بالشك رأ ال عت لأ يخ
لءأ باللسسان لاأ بالقلبأ وثنا ْقنعمأ اعت راف ؤم ْقك رأ هوأ القيامأ بطاعةأ ال لش وتعالى،أ وال
لشسسك رأ ثلثسسة:أ اللسسسانأ والقلسسب نلسسب قأ ال عع عت ؤم ؤقسسس هأ  نل عع عت ؤم لةأ بالبسسدان،أ ف وطاعسس
ؤمسسوم ؤع ْقمسسدأ  عح ْقعمة،أ ولهذاأ كانأ بينس هأ وبيسسنأ ال بن ؤبس هأ واحدأ وهوأ ال والجوارح،أ وسب
لم، عع ؤ رأ أ ْقك لش نلب قأ ال عع عت ؤم عهةأ ال مج ممنأ  لم،أ و عع ؤدأ أ ْقم عح عببأ ال نس عهةأ ال مج ممنأ  وخصو صأ ف
ؤمسسود ْقح ععسسامأ الم ْقن ؤمسسودأ وإ ْقح عم ؤلأ ال عمسسا عك ؤبس هأ أم ران:أ  ْقمدأ سب عح نعم،أ كيفأ ذلك؟أ ال
عد ْقم عح ننأ ال ممس ه،أ ولك ععا ْقن ؤ هأ علىأ إ ؤد عم ْقح عت ملس هأ و ؤدأ اللس هأ عزأ وجلأ علىأ كما عم ْقح عت ولهذاأ 
ننس ه نماأ الشسسك رأ فسسإ لصأ باللسانأ فقط،أ أ ْقيثأ المتعلب قأ يخت عح ممنأ  لصأ بماذا؟أ  عت يخ
ممنأ حيسسث ْقعمةأ لكنأ  من مةأ  عل ؤمقاب لص ؛أ لنس هأ لأ يكونأ إلأ فيأ  منأ حيثأ السببأ أخ

ؤلأ الشاع ر: مرحأ وعليس هأ قو ْقلبأ واللسانأ والجوا مبالق ؤكونأ  عي لمأ  عع نلب قأ أ عع عت ؤم ال
ممي رأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ  نض مديأ ولسانيأ وال عي لةأ أ أ أ أ أ أ أ  بنيأ ثلث مم عماءأ  ْقع نن عكمأ ال ْقت عفاد أ

عبا نج عح ؤم الس
ننأ اللمأ هناأ للختصسسا صأ والسسستحقاقأننع اشكرنع للهوقولس ه:أ ((أ  أ  ) )أ قلنا:أ أ

لب ق ننسسس هأ لأ يسسستح مبسسس هأ أ ع رأ لس ه،أ وأنأ يعتقدأ بقل لشك ملصأ ال ْقخ ؤي مجبأ علىأ العبدأ أنأ  عي ف
ؤمطلب قأ إلأ اللس ه. ْقك رأ ال لش ال

ضهقال:أ ((أ  ضس مف من ضل يرنع  يك مش مي ممانع  لن ضإ مف مرنع  يك مش لي ممننع  علسسس هأ ((مو م ر هأ  ْقك ؤش ننأ ثوابأ  أ  ) )أ ل
مر مف مك ممننع  ييأ  ) )أ بالنعمةأ ((أ مو ضنعع مغ مهنع  لننع اللعع ضإ مقسسس هأ ((أ مف ْقل عخ ددنع أ  ) )أ عسسنأ  ضميعع  ) )مح

ْقعسسلأ الشسس رط مف نيةأ  مط ْق ر عشسس مذ هأ  ؤةأ هسس معس هأ "أ (ومنأ يشك ر )أ الجملسس ْقن ؤص لدأ فيأ  ؤمو ْقح عم
ْقملسسةأ  ؤز عمنأ يشك ر )أ وجسسوابأ الشسس رطأ  عمن )،أ و( ملس ه[كسسذا]فيهاأ مجزومأ بس( أ قسسو

لنما )أ أدا،ةأ حص ر،أ و(يشك ر )أ فعلأ مضسسارعأ ولكسسن (فإنماأ يشك رأ لنفسس ه )،أ و(إ
هلأ يقال:أ إنأ (يشسسك ر )أ هسسوأ الجسسوابأ أوأ الجملسسة؟أ الجملسسة،أ نعسسم،أ وقسسولس ه:
ؤثسسمأ قسسال:أ (إنمسساأ يشسسك ر مللس ه )أ  ؤ رأ لنفسس ه )أ كيفأ قال:أ (أنأ اشك رأ  ؤك (فإنماأ يش
نقعأ أنأ يقول:أ (ومسسنأ يشسسك رأ فإنمسساأ يشسسك ر عو عت ؤم لنفسس ه )؟أ قدأ تقولون:أ إنأ ال
للس ه )أ ولكنأ نقولأ مثلأ ماأ قسالأ المخؤلسف:أ إنأ معنسسىأ قسسولس ه:أ (فإنمساأ يشسسك ر
متس ه،أ وليسسسأ الشسسك ر عمصسسلح مل م رأ إليسسس هأ فهسسوأ  لشك ؤبأ ال عثوا ؤدأ  ؤعو عي لنفسس ه )أ أي:أ أنس هأ 
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مفسسعأ بالطاعسسة عت ْقن عي ْقبحانس هأ وتعالىأ لأ  ؤس ننس هأ  ؤعأ بس ه ؛أ ل مف يعودأ إلىأ اللس هأ عزأ وجلأ فينت
ؤرأ بالمعصية،أ وإنماأ يعودأ إليكأ أنتأ نفسك. ن ر عض عت عي ولأ 

أ  مفر(( مك ممننع  ْقك رأ ((أ و لش لدأ ال مض ميفإننع اللهنع غنععينع حميععدنع أ  ) )أ وهوأ  منسس عغ  ) )أ 
ؤعسسولأ ويجسسوزأ أنأ يكسسون ْقف عم معيسسلأ بمعنسسىأ  عف مميسسدأ  عح عمةأ اللسسس ه،أ  منع ع رأ  ععنس هأ إذاأ كف
ننسسس ه لد ؛أ ل ممسس عحا لدأ و ؤمسسو ْقح عم ععالىأ  عت عحانس هأ و ْقب ؤس ممد )،أ فهوأ  عحا معلأ ( عفا مميد )أ بمعنىأ  عح )
لقس هأ ولهسسذا مح عت ْقسسس عي عمسساأ  مب علةأ  مم عكا متأ ال بصفا لب قأ ال مح عمنأ يست ؤفأ  مص عي علىأ  سبحانس هأ وتعا
ممسسن ؤمسسودأ  عمح لدأ لسسس ه،أ وهسسوأ أيضسساأ  ْقمسس مئس ه،أ وهذاأ ح مئس هأ وعلىأ أوليا أثنىأ علىأ أنبيا
عمفعسسول،أ وجسسس هأ ارتبسساطأ الجملسسة معسسلأ وبمعنسسىأ  عفا معيلأ بمعنسسىأ  عف مد هأ فهوأ  عبا
س هأ غنسيأ حميسد )أ وجسس هأ ارتباطهسا جملةأ الجوابأ الش رطأ (ومنأ كف رأ فإنأ الل
مكسسس ه ؛ ؤمل ممسسنأ  عصأ  ؤقسس ْقن عي ن رأ اللس هأ ولنأ  ؤض عي ننس هأ لنأ  ممنأ كف رأ فإ بالش رطأ ظاه رأ يعنيأ 
ععل ممسسنأ حكمتسسس ه ؛أ لنسسس هأ جسسلأ و لرأ  ؤصو ؤق لي،أ وكذلكأ لنأ يكونأ فيأ ذلكأ  من عغ ننس هأ  ل
عمد ؤيح ؤدأ اللس هأ عليس ه،أ وإيجادأ الكاف رينأ مماأ  عم ْقح ؤي ؤدأ الشاك رينأ مماأ  مميد،أ فإيجا عح
ْقفسس ر، ؤك ؤ،ةأ ال ن ر عضسس عم لاأ  م ر فأ أيض ؤع ْقك رأ ولأ  لش ؤرأ ال ْقد عق م ر فأ  ؤع اللس هأ عليس ه،أ ولولأ هذاأ ماأ 
عخسسبيث، ممسسنأ ال بيبأ  مهمأ الط ددأ سواءأ لأ يتميزأ في عح لولأ هذاأ لكانأ الناسأ علىأ 

ممسسنأ أسسسماءأ اللسسس ه،ومننع كفعرنع فعإننع اللعهنع غنعينع حميعد((أ  منسسيأ  عغ أ  ) )أ ال
لا. مئس هأ أيض ممنأ أسما عحميدأ  وال

أ  ) )،أ آا؟إذنع قالأ  ) )أ اذك رأ ((أ وأ  ) )أ ((أ ووصينانع النساننع بلوالديهقال:أ ((أ 
....:الطالب
:أ نعمأ لنس هأ ..أ عامأ لكنأ لمسساأ كسسانأ فسسيأ سسسياقأ الحكمسسةأ السستيأ أوتيهسساالشيخ

أ  ) )أ اذكسس رأ ((وأ يقسسول:أ ((أ بالنبيلقمانأ علىأ تفسي رأ المخؤلفأ جعلهاأ خاصةأ 
ضنه أ  ) )أ "إذنع قالنع لقماننع لب

أ ..يقول:أ محمودأ فيأ صنعس ه..:أ الطالب
عمحمسسودأ فسسيالشيخ ؤصسسورأ (حميسسد )أ يقسسولأ المخؤلسسفأ أنهسساأ " ؤق :أ إيأ نعمأ هسسذاأ 

متس هأ فهسسو معس هأ وفيأ جميعأ صسسفا ْق ر عش معس هأ و ْقن ؤص ؤمودأ فيأ  ننس هأ مح صنعس ه"أ والصوابأ أ
معس ه،أ نعمأ  ْق ر ملس هأ وعلىأ ش متس هأ الكاملةأ وعلىأ أفعا محمودأ علىأ صفا

ْق رأ ((أ موقالأ ((أ أ  ؤك ْقذ ضهأ  ) )أ ا ضن مب ضل يننع  مما مق يل ملنع  مقا مذنع  يهأ ضإ يظع ضع مي ملونع  ي اه ليأ مو منع يب أ  ) )ميععانع 
عفاقأ ((أ  ْقشسس مإ ؤ رأ  مغي ْقصسس مكنع ))نع عت مر كشع لننع ال ضإ ضهنع  ضبععالل مكنع  ضر مش يت دمبسساللس هملنع  ملع يظ مل نع ((نع 

دم ضظي ننمع علمأ "أ قولس ه:أ (واذك رأ إذأ قال )أ أفادناأ المخؤلسسفأ أ ْقس عأ أ  ) )أ ف رجعأ إليس هأ و
ْق ر ؤكسس بلب قأ بفعلأ محذو فأ يعنسسيأ اذ عع عت ؤم عظ ر فأ  عمحذو ف،أ أوأ  ملفعلأ  للأ  (إذ )أ مفعو
م ر ه،أ وقولس ه:أ (إذأ قالأ لقمان منس هأ إلىأ آخ ؤنأ لب ؤلقما علأ فيس هأ  هذاأ الوقتأ الذيأ قا
ممسسنأ فاعسسلأ (قسسال )أ وهسسو للأ  نيةأ حسسا لبنس هأ وهوأ يعظس ه )أ جملةأ (وهوأ يعظس ه )أ حال
ؤ رون مكي رأ المقسس ْقذ عنس ه،أ والموعظةأ هيأ الت معظأ فيس هأ اب عي لقمانأ يعنيأ والحالأ أنس هأ 
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عفاق مغي رأ إش ْقص ني )أ قالأ المخؤلف:أ إنس هأ ت عن ؤب مغيب،أ قالأ لس ه:أ (ياأ  ْق ر مفأ أوأ الت بالتخوي
مغي ر ننسس هأ تصس عقسامأ لأ يقتضسسيس هأ ولك ننأ الم عقسار ؛أ ل مت ْقح ع رأ ا مغي وهوأ كذلكأ وليسأ تصسس

نقأ عليس ه،أ ((أ  منينع لنع تشركنع بععاللهإشفا يب ؤلأ القسسولأ فسسييانع  أ  ) )أ هسسذاأ مفعسسو
اذا؟ عم مفسيأ  لاأ  ْقلأ معسس هأ شس ريك ْقكأ باللس ه )أ أيأ لأ تجعس قولس ه:أ (وإذأ قال )،أ (لأ تش ر
متس ه ؛أ لنأ التوحيسسد مئس هأ وصسسفا مدي رأ وفسسيأ أسسسما ْققسس ْقلسسب قأ والت فيأ العباد،ةأ وفيأ الخ
ؤد مةأ أقسسسام:أ توحيسس مسسسمأ إلسسىأ ثلثسس -كماأ هوأ معسس رو فأ عنسسدأ أهسسلأ العلسسم-أ ينق
عفات،أ فالشسس ركأ بسساللس هأ أن بصسس مءأ وال عما ْقس ؤدأ ال محي نيةأ وتو مه ؤلو ؤل ؤدأ ا نيةأ وتوحي مب ؤبو ؤ ر ال
لا ععأ اللس هأ خالقسس ننأ م عمنأ اعتقدأ أ مدأ هذ هأ القسام،أ ف عكأ باللس هأ تعالىأ فيأ أح م ر ؤيش
عبسسد ْقع ؤي لب قأ أنأ  مح عت ْقسسس عي عمسسنأ  ععأ اللس هأ  ننأ م عدأ أ منأ اعتق عم م ركأ فيأ ال ربوبية،أ و ْقش ؤم فهوأ 
متس هأ فهسسو مصسسفا مئس هأ و لاأ فيأ أسسسما مزع ؤمنا مللس هأ  عمنأ اعتقدأ أنأ  مش ركأ ألوهية،أ و فهوأ 
نن ْقكأ بسساللس هأ إ ؤتشسس ر مءأ والصسسفات،أ قسسال:أ (لأ  بشسس ركأ فسسيأ السسسما ممسسنأ بسسابأ ال
ْقين عد بكسس مبمخؤ لاأ  ؤظلم نكدأ لقمانأ كونأ الش ركأ  لم )أ "أ أ ععظي لمأ  علظل عك )أ باللس هأ ( الش ر
ملمسسا للأ  لمأ عظيم )أ الجملسسةأ تعليسس علظل ننأ الش ركأ  نن )أ واللم،أ وقولس ه:أ (إ وهماأ (إ
عمسسة، ْقك مح ْقكمأ وال ؤح ْقينأ ال عب ؤلقمانأ  ععأ لس هأ  عم علهاأ وهوأ قولس ه:أ (لأ تش ركأ باللس ه )أ فج قب
ممنسسس ه ْققصأ و نن ْقصلأ ال لظلمأ فيأ ال ؤظلمأ عظيم،أ وال عنأ أنس هأ  ني عب نها هأ عنأ الش ركأ و

رئاقولس هأ تعالى:أ ((أ  مي مشعع يهنع  منعع ضم ممنع  ضل مظ مت ممنع  مل مو مهانع  مل يك أ
ي متنع  مت ضننع يآ مي مت لن مج مل متانع ا مل أ  ) )ضك

نماأ 33[الكهف: ؤقص،أ وأ ْقن عت بلفي]أ أيأ لمأ  ؤكسس ْققسسصأ  عن لظلسسمأ هسسوأ  ننأ ال ْق رعأ فإ نش أ ال
ؤلس ه: بب قأ اللس هأ عزأ وجسسل،أ وقسسو لصأ فيأ ح بش ركأ نق ؤس ه،أ وعلىأ هذاأ فال نق عح دب قأ  عح مذيأ 

ممنسسس هأ  مرأ  عذ عحسس مظيسسمأ الشسس ركأ وال ممنأ بابأ تع [انقطسساع]أ ...(لظلمأ عظيم )أ هذاأ 
ممسسن عظسسمأ  ْقع عمأ الشسس ركأ أ ْقلسس ؤظ ننأ  عماأ كانأ فإ مش رك ؛أ لنس هأ مه ممنأ ال لاأ  ْقلم ؤظ عظمأ  ْقع أ
ؤمأ بسسس ه عتقسسو عكأ بمسساأ  ند ممنأ العسسدمأ والسسذيأ أمسس عدكأ  عقكأ أوج للأ شيءأ فالذيأ خل ؤك

ؤعأ بسس هأ هسسو مفس عتنت عماأ  مل دداأ  ؤمستع علكأ  عكأ وجع ند ؤتكأ هوأ اللس هأ عزأ وجل،أ والذيأ أع حيا
دقسسا عح عظمأ  ْقع عحدأ أ عجدأ أ ؤيو لد،أ إذاأ كانأ كذلكأ فهلأ  مم ؤم لدأ ال مع ؤم مجدأ ال ؤمو اللس هأ فهوأ ال
ْقلسسم لظ عمأ ال نقس هأ كانأ ذلسسكأ أعظسس عس هأ ح عتأ الل ْقص عنق عجد،أ فإذاأ  ؤيو ممنأ اللس ه؟أ لأ  عليكأ 
عظسسم ؤنأ أع عتكأ إليس هأ تكو عء لاأ فإنأ إسا ع رأ إحسان عمنأ كانأ إليكأ أكث واضح؟،أ ولهذاأ 
نمسسا مم ؤءأ إليس هأ أعظمأ  ؤتسي ببيكأ ثمأ  ع ر ؤي مطيكأ و ؤيع مسنأ إليكأ و ؤيح م ر ه،أ الذيأ  ممنأ غي

ْقنس هأ ذلك. مم ْقنأ  ؤك ندأ لمأ ي عتأ إلىأ أح لوأ أسأ
دم((أ أ  ضظي مع دمنع  مل يظ مل مكنع  مر كش لننع ال عمنأ الذيأ رجع؟إ علمأ "أ  ْقس أ  ) )أ ف رجعأ إليس هأ وأ

:أ ابنس ه.الطلبة
عكمسساأ قسسالالشيخ ْقدأ هلأ هذ هأ المسألةأ  ععا بلأ حالأ ماأ نع ر فأ  ؤك :أ البن،أ وعلىأ 

ننسسس هأ -أي علم،أ أوأ أ عجعأ فأسسس ؤبو هأ ر عظس هأ أ لاأ فلماأ وع م رك ْقش ؤم ننأ البنأ كانأ  المخؤلفأ أ
ؤظلسسم عل بش ركأ  علس هأ أنأ ال عنأ  ني عب ْقنس هأ و عنها هأ ع ممنأ الش ركأ ف ع فأ عليس هأ أبو هأ  البن-أ خا
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ع رك ؛ عنأ النسسسانأ قسسدأ أشسس منأ الشسس ركأ أنأ يكسسو ممنأ النهيأ ع ؤمأ  عظيم،أ ولأ يلز
ْقنسسس ه،أ وهسسذا مم ععأ  لاأ لمسساأ وقسس معس هأ لأ رفع ممنأ وقو لاأ  عهىأ عنأ الشيءأ خوف ْقن ؤي ننس هأ قدأ  ل
ممأ النساسأ تقسول م ردأ فسسيأ القسس رآنأ وفسيأ السسسنةأ وفسيأ كل نطسس ؤم ل رأ موجسودأ  أم
ممسسنأ هسسذاأ النهسسيأ أنأ يكسسون مبأ الشسس رار.أ هسسلأ يلسسزمأ  ؤتصسساح لل:أ لأ  ؤجلأ مث ن ر ملل
ملمسسة ممنسسس ه،أ فك ؤصسسلأ  عخسسا فأ أنأ يح ؤي ملماأ  لاأ  لاأ لهم؟أ ماأ يلزمأ قدأ يكونأ نهي ؤمصاحب
عقعأ فيأ الشسس ركأ حسستى ننأ البنأ قدأ و لةأ فيأ أ (لأ تش ركأ باللس ه )أ ليستأ ص ريح
ممسنأ أن لاأ  ؤ هأ عنأ الشس ركأ خوفس ؤ هأ نها ؤنأ أبو ننس هأ رجعأ وأسلمأ بلأ قدأ يكو ؤيقال:أ إ

ْقندأ اللس هأ  مع ؤمأ  ْقل مع مفيس هأ وال ععأ  يق
ضهثمأ قالأ تعالى:أ ((أ أ  مي مد ضل ملوا ضب مننع  مسا ضملن منانع ا مي لص مو ؤجملسسةأ ليسسستمو أ  ) )أ هذ هأ ال

عضةأ بيسسنأ كلم م ر ؤمعت ممنأ كلمأ اللس هأ عزأ وجلأ أ فهيأ  ممنأ كلمأ لقمانأ بلأ هيأ 
لب قأ الوالسسدين م رنأ ح لاأ يق ممس هأ الثاني،أ لنأ اللس هأ عزأ وجلأ دائم ؤلقمانأ الولأ وكل

بقس هأ ((أ  رنانع بح مسا مح ضإ ضننع  مي مد ضل ملوا مل ضبا مو يهنع  ليا ضإ للنع  ضإ يدوانع  يب مع مت للنع  أ
م مكنع  ذب مر مضم ىنع  مق  ) )أ ((مو

رئا مي مشعع ضهنع  ضبعع يكلوانع  ضر مشعع يت للنع  أ
م ممنع  يكعع مي مل مع ممنع  يكعع ذب مر ممنع  لر محعع ممععانع  يلنع  متعع أ

م ملوانع  مل معا مت ملنع  يق
رنا مسا مح ضإ ضننع  مي مد ضل ملوا مل ضبا ن رهمسساأ "مو عب أ  ) )أ (ووصيناأ النسانأ بوالديس ه )أ أم رنسسا هأ أنأ ي

لص ْقم ر،أ ولكنهسساأ أخسس عةأ بسسال ني مصسس عو ؤفأ ال نس رأ المخؤل عف ْق رنا هأ ف {عليكمأ السلم}أ أم
عناءأ بس هأ ليستأ مجسس ردأ أمسس ر مت لدأ بماأ ينبغيأ الع ْقه ؤةأ ع عوصي علب ق،أ ال ْقط ممنأ الم رأ الم
ن رأ الوالسسدينأ ممسساأ ينبغسسي مبسس ننأ  ؤءأ بس ه،أ ولأ شكأ أ لدأ بماأ ينبغيأ العتنا ععه بلأ هيأ 
ْقولسسى ؛ عأ مسسسنأ إليهمسساأ لكسسانأ  ؤيح ن رهما"أ لوأ قالأ أنأ  العتناءأ بس ه،أ وقولس ه:أ "أنأ يب

ضهلنأ اللس هأ تعالىأ يقولأ فسسيأ آيسسةأ أخسس رى:أ ((أ  مي مد ضلعع ملوا ضب مننع  مسععا ضلن منانع ا مي لص مو مو
ر اهععا مر يك يهنع  مت مع مض مو مو ر اهانع  مر يك يهنع  ذم أ

ي يهنع  مت مل مم مح رنانع  مسا مح ]أ ولكسسن15أ  ) )[الحقسسا ف:ضإ
ن رأ منأ الحسان،أ قال:أ ((أ  نس ر هأ بالب ر ؛أ لنأ الب ذمهالمخؤلفأ ف متهنع أ مل أ  ) ).أ حم

14


